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ÅRSBERETNING FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED 
UNIVERSITETET I OSLO 2010 
 
Bedriftsidrettslaget ved Universitetet i Oslo (UiOBIL) ble stiftet 10. november 1970. Laget 
drives på frivillig basis av et styre på 9 personer og 14 gruppeledere. Vi representerer UiO i 
14 ulike aktiviteter i tillegg til 6 faste aktiviteter. For å tilfredsstille universitetsledelsens 
behov for ulike aktiviteter, og etter forespørsel fra ansatte og HMS-seksjonen, har UiOBIL 
satt i gang 6 ulike dagaktiviteter. Se oppsummering av faste aktiviteter nedenfor, og 
årsmelding fra gruppene. Bedriftsidrettslaget kan vise til gode treningstilbud og til godt sosialt 
samvær gjennom hele året. 

Styret i 2010 

Leder    Gerd Thorsen  
Nestleder   Catharina Paulsen 
Sekretær   Astrid Jenssen  
Kasserer   Heidi Løken  
Styremedlem   Hans Henrik Olsen 
Styremedlem   Bjarte Einar Aarseth 
Styremedlem   Anne-Mette Vibe 
Varamedlem   Trond Harr 
Varamedlem   Øystein Ekevik 
 
Dagfinn Killingbergtrø har vært lagets regnskapsfører.  
 
Det er avholdt 15 ordinære styremøter i 2010/2011, hvorav 5 sammen med gruppelederne. 
Det er behandlet 46 saker. Det har vært et meget godt samarbeid mellom Styret og 
gruppelederne. Styret har også hatt en god dialog med HMS-seksjonen. 
 
Idrettslaget fikk sin egen høye beskytter i universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe den 
08.12.2009. 
 
I 2010/11 har UiOBIL fortsatt fokus på økt rekruttering, økt aktivitet, økt synlighet og økte 
prestasjoner. Bedriftsidrettslaget har ved utgangen av 2010 493 registrerte medlemmer hvorav 
465 betalende.  Per 02.03.2011 har vi 528 registrerte medlemmer hvorav 504 betalende. 
  
Det er ført en god dialog med universitetsledelsen vedr. Bedriftsidrettslaget. Styret har hatt tre 
møter med Universitetsdirektøren om UiOBILs aktiviteter i tillegg til at vi har drøftet 
universitetsledelsen aktivitetstilbud til ansatte på 1 ½ time per uke. Et av ønskene til ledelsen 
er at fysisk aktivitet brukes i sosial sammenheng.  
 
UiOBIL har lagt opp til aktivitet på dagtid i Blindernhallen (Blindern Athletica), og Domus 
Athletica. Våre aktiviteter er sportsdans, yoga x 2, ballspill, bordtennis og løping.  
 
Innebandy og håndball damer er nå med i serien. Bowlinggruppen og volleyball har med 
bakgrunn i for få spillere, lagt idretten midlertidig ”på is”. UiOBIL har fått tre nye aktiviteter, 
skigruppe, ledet av Ole Martin Nodenes, golf, ledet av Stig Rune Backsæther og geocaching 
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ledet av Anne-Mette Vibe. Geocaching er en kombinasjon av ideen bak turorientering, bruk 
av GPS, rapportering på webside, trimtilbud og kulturinformasjon.  
 
UiOBIL har også i 2010/11 bidratt til at ca 1300 deltakere har deltatt i følgende: 
medlemsaktivitetene, fellesaktiviteter for UiOs ansatte og dagaktiviteter for UiOs ansatte. 
 

Universitetets bedriftsidrettslag 40 år 

I forbindelse med 40-års dagen 10.11.2010 holdt UiOBIL en 40-års jubileumsfest samme dag 
i Frokostkjelleren hvor 60 personer deltok. Tidligere og nåværende styre- og gruppeledere, 
medlemmer av Bedriftsidrettslaget, SiO og HMS-seksjonen og Per Sørvig som var med å 
starte foreningen var tilstede. Det ble servert en tre retters middag, og senere dans til langt ut i 
de små timer. Det ble loddet ut 4 billetter til åpningen av Ski-VM 23.02.2011. 
 
Universitetsdirektøren Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, UiOBILs høye beskytter, uttalte i sin 
hovedtale hvor viktig det arbeid UiOBIL utfører er, og hvilke verdier det har at Universitetet 
har et idrettslag. Universitetsdirektøren pekte på hva idretten gir av helsemessig gevinst for å 
få de ansatte til å drive aktivitet, både på dagtid og i fritid. Hun viste til medlemsøkningen fra 
2008 frem til november 2010 på 133 %, men så for seg en bedre medlemsmasse mot 
Universitetets 200-års jubileum,  
 
Universitetsdirektøren var opptatt av alle de aktiviteter Bedriftsidrettslaget driver, av et styre 
og 14 oppmenn. Skidagen, Sykkeldagen og Sykkelaksjonen, Arbeids- og læringsmiljødagen, 
Holmenkollstafetten og Universitetslekene. Også de aktiviteter UiOBIL har på dagtid, 
sportsdans, yoga, ballspill, bordtennis og jogging, og ikke minst de 14 gruppeaktiviteter 
UiOBIL har, badminton, bordtennis, bowling, dans, fotball, friidrett, golf, hockey, håndball, 
innebandy, ski, skyting, sykkel og volleyball.  
 
Med henblikk på medlemsantallet på ca 500 overrekte Universitetsdirektøren en gavesjekk på 
kr 50.000,- og ønsket UiOBIL lykke til. 
 

Godkjenning av formelle saker  

Det har vært viktig å få på plass formelle ordninger fra universitetsledelsen. Styret har 
arbeidet iherdig for å få godkjent følgende: 
 

Administrativt ansvar 

Vi har også i 2010 sendt brev datert 07.03.10 og 28.11.10 til universitetsledelsen om 
permanent administrativ hjelp, i tillegg til møte med Universitetsdirektøren, senest 
30.11.2010.  
 
I dag arrangerer Bedriftsidrettslaget de fleste daglige idrettslige aktiviteter for ansatte på 
Universitetet, ca 1200. Det å drive UiOBIL i dag krever en betydelig administrativ innsats på 
dagtid. For å organisere/arrangere de faste velferds aktiviteter for Universitetets ansatte har 
det i 2010 gått med ca 4 månedsverk i administrasjon. I tillegg er det gått med ca 2 
månedsverk til nyrekruttering, faste aktiviteter som fotball og lignende, nye aktiviteter, 
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søknader, møter og oppfølging av Styret/gruppene, registrering av medlemmer, registrering av 
medlemskontingent, purring, betaling av utgifter og informasjon via WEB. Arbeidsoppgavene 
utført i 2009 og 2010 er tatt opp i brev av 07.03.10 til OPA. 
 
HMS-seksjonen stilte med en person kun ifm sykkeldagen. Dette er ikke tilfredsstillende for 
UiOBIL som må ha tilgang til en person ca 14 dager hver både ifm ski- og sykkeldag. 
 
UiOBIL uttaler i brev 28.11.2010: ”Kompetansen i UiOBIL er tverrfaglig, og representert 
med faglig spesialkunnskap innen data, økonomi, digitalisering, grafisk designer, 
billedskjærer, driftsledere. Med bakgrunn i det arbeidspresset mange av disse har til daglig 
ved universitetet og at det administrative arbeidet må gjøres på kveldstid, har vi over tid 
arbeidet for å få til en permanent administrativ ordning, uten å lykkes. Styrets håp er at vi kan 
få i stand en permanent ordning innen utgangen av januar neste år (2011). Med bakgrunn i 
stort arbeidspress har Styret gått igjennom arbeidsoppgavene og foretatt en fordeling av de 
administrative oppgavene. 
 

Tilgang til å sende e-mail til alle ansatte, et ledd i å rekruttere nye 
medlemmer  

I møte 02.11.09 med Universitetsdirektøren ble det gitt klarsignal for at vi kan sende ut mail 
til samtlige ansatte på UiO i 2010. De 50.000,- laget fikk på 40-års dagen skal brukes til 
rekruttering. De medlemmer som melder seg inn i januar frem til 22.02.2011 er med i 
trekningen av 4 VM billetter til 5 milen 06.03.2011. 
 

Tilgang til å sende ut en brosjyre hvert år til samtlige ansatte for å 
fortelle om våre aktiviteter 

Vi har fra 2009 sendt ut brosjyrer til samtlige ansatte for å fortelle om våre aktiviteter. Det ble 
sendt ut ny brosjyre i 2010 og 2011. Heidi Løken og Catharina Paulsen står for redigering av 
brosjyren. 
 
I 2010 har det kommet en del brosjyrer i retur, det er flere som har sluttet ved UiO. 
Brosjyrene ble send ut manuelt. Adresselistene fra OPA er ikke tilfredsstillende. 
 

Synliggjøring gjennom UNIFORUM 

Vi har også i 2010 hatt god dialog med UNIFORUM slik at vi har tilgang til å synliggjøre 
gruppene og Bedriftsidrettslaget. I tillegg følger Styret opp de ulike aktiviteter og nyheter, og 
får disse inn som nyhetsstoff i UNIFORUM.  
 

Nye treningsdrakter, ny profil for UiO 

Den 08.03.2008 ble kjøp av drakter til Bedriftsidrettslaget tatt opp med 
Universitetsdirektøren. I samtaler og over tid i 2009 og 2010 har UiOBIL i samråd med 
Universitetsdirektøren bestemt at draktene skal ha UiO logo og UiO tekts, dvs. at samtlige 
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6000 ansatte på UiO kan kjøpe treningstøyet. Bedriftsidrettslaget ved UiO har i 2010 hatt 
kontakt med leverandører og skaffet inn priser.  
 

Rekruttering av medlemmer 

UiOBIL har også hatt økt fokusering på rekruttering i 2010. Rekruttering tas opp på hvert 
styremøte.  Sykkelgruppen har vel 117 medlemmer. Som et ledd i å verve flere medlemmer er 
det sendt ut brosjyre og mail til samtlige ansatte. Som følge av at det er Bedriftsidrettslaget 
som organiserer skidagen gikk UiOBIL i 2010 inn for at de som skulle delta i skiteknikk og få 
skiene preppet før 11.03.2010 måtte være medlemmer. Det har allerede gitt resultat.  
 

Medlemskort ifm medlemsfordeler 

UiOBIL har fortsatt avtale med Torshov Sport om medlemsfordeler. Torshov Sport godtar 
kjøp ved å vise ansattkort.  
 

Forsikring 

Under forsikringer het det: ”Aktiviteter som ikke er direkte relatert til dine arbeidsoppgaver, 
kommer ikke inn under yrkesskadeforsikringen selv om den foregår i arbeidstiden. Ved en 
treningsulykke er ansatte derfor ikke dekket verken av yrkesskadeforsikring eller annen 
forsikring”. 
 
Med bakgrunn i dette har UiOBIL tatt opp forannevnte regel med advokaten i OPA og bedt 
om en forklaring. Advokaten i OPA har hurtigarbeidet vilkårene og ny tekst er: 
 
”Det skjer fra tid til annen skader i forbindelse med fysisk aktivitet. I forbindelse med at 
universitetet har innvilget trening i 1,5 timer, og skaden skjer ifm dette, er du dekket ifh 
universitetets yrkesskadeforsikring”. Ny forsikringsordning er lagt inn på UiOs nettsider. 
 

Historien om idretten på universitetet 

Anne-Mette Vibe i Styret har utarbeidet en artikkel om historien om idretten på universitetet 
hvor hun viser til Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) og Bedriftsidrettslaget ved Universitetet 
i Oslo (UiOBIL). Vibe viser at det hele begynte 16. 09.1882 da Norske Studenters 
Gymnastik- og Fegteforening ble stiftet. 
 

Premieskapene 

Det er ryddet i premieskapene i 10. etasje i Lucy Smiths hus. Alle premiene som ble ryddet 
bort er plassert i styrerommet til UiOBIL. 
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Økonomi 

I møte 08.09.08 med OPA ble UiOBIL anmodet om å komme med et fullstendig budsjett for 
årene 2009-2011 over de aktiviteter som drives ved UiO, og hvor idrettslaget bidrar til at 
aktivitetene blir gjennomført, herunder skidag og sykkeldag. I UiOBILs budsjettforslag for 
2010 ba vi om at Universitetsdirektøren stiller til rådighet kr 691.000, herav kr 160.000 til 
universitetslekene som ble holdt i Trondheim. Dette er inkludert administrativ hjelp. 
 

Drift av laget i 2010 

I 2010 fikk Bedriftsidrettslaget en rammebevilgning på kr 350.000 som har bidratt til at vi har 
klart å innfri våre forpliktelser. Vi har fått en kontingentinntekt på kr 93.000 og diverse 
inntekter på kr 7000.  Kostnadene øker betydelig år for år. Rammebevilgningen pluss 
kontingentinntekten har gått til deltakelse i serier og cuper, utgifter til baneleie, 
dommeravgifter og andre faste utgifter.  Flere av gruppene har kjøpt inn eget lagutstyr for 
dugnadsinntektene. 
 
Det er brukt kr 175.000 til skidagen, sykkeldagen, ”Sykle til UiO”-aksjonen og 
universitetslekene.  Drift av lagene kostet kr 174800,-, jubileumsfesten kr 59.000,- og diverse 
utgifter kr 42.000.   
 
Regnskapet går i balanse. 
  

Dugnadsinntekter 

I dag får laget inn dugnadspenger ifm parkering på Historisk museum, Domus Athletica og 
ved Vikingskipshuset. UiOBIL får inn ca 90-100.000,-. Dugnadsmidlene disponeres ulike. I 
styremøte 04.05.2010 ble det besluttet at 10% av samtlige dugnadsinntekter, som en 
prøveordning, skal gå til fellestiltak. Dugnadsinntektene som tas inn ved Historisk museum 
skal ikke inngå i ordningen. Det er utarbeidet nye retningslinjer godkjent 02.09.2010. For 
2010 forventes inntektene på 10% å gå til UiOBILs 40-års jubileum. 
 

Faste aktiviteter 

Skidagen 11.03.2010 

Hvert år inviteres alle ansatte ved Universitetet i Oslo til skidag! Dette er et sportslig og 
sosialt arrangement. Skidagen den 11.03.2010 ble en suksess, 428 deltakere hvorav 284 gikk 
fra Stryken, resten gikk fra Sognsvann til Ullevålseter.  Rebusløpet gikk fra Sognsvann.   
Nyhet av året var prepping av ski og kurs i skiteknikk. Dette var vellykkede aktiviteter med 
stor pågang. Ca 60 par ski ble preppet den 09.03 og 10.03 og 20 ansatte deltok i skiteknikk 
kurs. 15 UiOBIL medlemmer deltok i arrangementet av skidagen. Skigruppen som ble 
opprettet i 2010 og i samarbeide med sykkelgruppen sto for organisering i av både preppping 
av ski og kurs for finsliping av teknikken. Nytt av året var utlodning av inntil 10 premier som 
ble trukket ut blant de påmeldte etter skidagen. For å delta i trekningen måtte man være 
medlem i UiOBIL. 
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Arbeids- og læringsmiljødagen 05.11.2010 

Den 05.11.2010deltok UiOBIL i Idrettsbygningen (Blindern Athletica), Domus Athletica og 
Georg Sverdups hus UiOBIL stilte med qigong, yoga, bordtennis, innebandy/fotball, 
kanonball, spinning 2, høyt tempo, og jogging. UiOBIL hadde også stand i Georg Sverdrups 
hus hvor det ble delt ut brosjyrer og plakater i tillegg til at det ble rekruttert nye medlemmer.  

Holmenkollstafetten 08.05.2010 

Vårens vakreste eventyr gikk av stabelen 08.05.2010i. Kvinnelaget kjempet i ungdomsklassen 
med sykehusenes spreke søstre som løper hele året i gangene og ellers mange veltrente 
ungdommer. Kvinnelaget kjempet seg opp fra 35. plass i 2009 til 24. plass i 2010 à 48 lag. 
 
Herrelaget stilte i ”B2 menn veteraner”som er en tøff gjeng. Guttene klarte en suveren 
førsteplass også i 2010 på tiden:1,05,19 (65 min). Haukeland sykehus kom på andreplass på 
tiden:1,09.18 (69min). Det var fire lag i denne klassen. 

Universitetslekene (UL) i Trondheim 

Universitetslekene (UL) arrangeres i hhv Bergen, Oslo og Trondheim og er en konkurranse 
mellom de tre universitetenes bedriftsidrettslag. Det konkurreres i ni øvelser: badminton, 
bordtennis, bowling, fotball, håndball, skyting, stafett, terrengløp og volleyball. 
 
Oslo gikk av med seieren i bordtennis for herrer, og terrengløp for damer. Trondheim vant 
universitetslekene, og overtok vandrepokalen. Med god margin slo NTNU de andre 
universitetene, Bergen kom på andre plass tett fulgt av UiO. 

Sykkeldagen 16.06.2010 

Sykkeldagen som er et årlig tilbud til alle ansatte ved UiO gikk av stabelen den 16.06.2010. 
Det var 122 påmeldte. HMS-seksjonen gjorde et fint jobb ifm registrering av de påmeldte. 
Bjarte ordner mekkedag den 15.06 kl 1600 og utover. Dagen førs sykkeldagen kjørte 
sykkelgruppa en runde fra Stryken til Sognsvann for å rydde bort steiner i veien. Med 
bakgrunn i dårlig organisering fra lastebilsjåfører og forsinkelser på vel 2 timer den 16.06 ble 
det sendt brev til HMK Class hvor UiOBIL uttalte at laget ikke vil betale for transport av 
syklene. UiOBIL mottok en kreditnota på kr 6250. 

”Sykle til UiO”-aksjonen 

Universitetets bedriftsidrettslag er ansvarlig for gjennomføringen av Sykle til UiO-aksjonen 
2010, og aksjonen har blitt et fast vårtegn ved UiO der vi prøver å la det gå sport i det å få 
flest mulig til å delta. Aksjonen varte fra 3. mai til 30. juni. Totalt deltok 314 personer mot 
520 i 2010. Det var satt av kr 40.000 til sykkelpremier. Det ble kjøpt inn 5 sykler, og 6 
gavekort a kr.1000 og 20 trøstepremier. 

UiOBIL og utfordringer i 2010 - 2011 

Styret har gjennom året gått igjennom de utfordringer laget har. Mange av de formelle 
utfordringer er løst. Fortsatt gjenstår avklaring av det administrative ansvaret med 
universitetets ledelse, rekruttering av nye medlemmer og nye aktiviteter. 
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Målet er å øke medlemsantallet til 200-årsjubileet i 2011. Bedriftslaget må ha en klar plan for 
rekruttering og videre fremdrift for 2011. Utsendelsen av mail til samtlige ansatte og 
brosjyrene et ledd i rekruttering av nye medlemmer. 
 
Med den rekrutteringen det legges opp til vil vår aktivitet øke betydelig. Det er nødvendig å 
øke aktivitetene innen de gruppene vi allerede har, det er behov for nyrekruttering. Vi må 
legge til rette for å organisere og tilby ulike aktiviteter for de ansatte. Vi ser for oss at vi kan 
øke vårt aktivitetstilbud med Friluft/mosjon, stavgang, orientering, svømming og tennis. Flere 
grupper ønsker å stille flere lag i flere divisjoner, eks. innen fotball og håndball. Mange av 
våre gruppeledere ønsker å delta i flere turneringer, i tillegg til å delta i utenlands turneringer.  
 
Ellers mener Styret at det er viktig: 

• Å ha en god dialog med universitetsledelsen og SiO. 
• Den største utfordringen er at Universitetsdirektøren ønsker seg 1000 medlemmer til 

200-årsjubileet. 
• Det må arbeides med å få inn flere ansatte i de ulike aktivitetene. 
• Vi må fokusere på å nå ut til nyansatte, "alle ansatte på UiO skal fra dag 1 kjenne til 

oss". 
• Vi må få inn flere ansatte i de ulike gruppene som kan føre Bedriftsidrettslaget videre.  
• Vi må få kontinuitet i spillermassen og nye idrettsutøvere inn i gruppene . 
• At Styret fortsatt må bidra til ski- og sykkeldag. Også ansvar for sykkelaksjonen.  
• At Styret må delta i synliggjøring av UiOBIL via innlegg om våre aktiviteter, og 

aktiviteter generelt. 
• At det gjennom mail til alle ansatte, brosjyre, UNIFORUM og WEB Bedriftsidrettslag 

sprer informasjon om de ulike aktiviteter . 
• At idrett som drives fast ved fakulteter og institutter inkorporeres i UiOBIL. 
• At ansatte som deltar i de faste aktivitetene, sykkel, ski, Sykle til UiO aksjonen skal bli 

medlemmer i UiOBIL.  
• Styret er av den mening at det er helsemessig gevinst å få de ansatte til å drive 

aktivitet, både på dagtid og i fritid. Vi er også av den oppfatning at det er stor verdi for 
Universitetet å ha et idrettslag. 

 
 
 
 
Vedlagt følger gruppeledernes årsmeldinger  
 
 
 
 
 

På vegne av Styret 
 
 
 
 

Gerd Thorsen                Astrid Jenssen 
leder              sekretær 
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